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Dekada 1970–1980 przynios∏a kolejne istotne
zmiany dla warszawskich spó∏dzielni mieszkaniowych. Z obszaru Osiedla M∏odych wy∏oniono
dwie kolejne spó∏dzielnie – RSM Goc∏aw Lotnisko oraz RSM Praga.

Dzielenie (ku) spó∏dzielczoÊci

Budynek d. piekarni Teodora Rajcherta przy Rondzie Wiatraczna. Fot. Micha∏ Pawlak

M∏odzi 56 lat póêniej
Historia Osiedla M∏odych to historia polskiej
spó∏dzielczoÊci mieszkaniowej. Historia oddolnej samoorganizacji podkopywanej przez
komunistyczne w∏adze, historia odchodzàcej
w przesz∏oÊç idei samorzàdnoÊci sàsiedzkich
wspólnot.

Rozwiàzaç problemy mieszkaniowe
Choç spó∏dzielnie mieszkaniowe majà w Polsce bogatà, bo si´gajàcà I Rzeczpospolitej, histori´, to przewa˝nie ich rozwój kojarzymy
przede wszystkim z Polskà Ludowà. Nie inaczej
by∏o w przypadku powsta∏ej po paêdziernikowej odwil˝y 1956 roku Robotniczej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej Osiedle M∏odych. Szukajàc sposobu rozwiàzania problemów mieszkaniowych,
przedstawiciele 14 ówczesnych praskich zak∏adów pracy postanowili za∏o˝yç spó∏dzielni´.
Finalnie, w styczniu 1957 roku zarejestrowano
statut spó∏dzielni, a kamieƒ w´gielny pod
pierwszy budynek zosta∏ po∏o˝ony pó∏ roku póêniej. Niespe∏na rok póêniej, w cieniu bratniego
giganta na terenie Pragi Po∏udnie powo∏ano te˝
Mi´dzyzak∏adowà Spó∏dzielni´ Mieszkaniowà
Energetyka.

Budujàc swój skrawek rzeczywistoÊci
W popaêdziernikowej rzeczywistoÊci PRL ma∏e samorzàdne, organizowane oddolnie spó∏dzielnie tworzà przeciwwag´ dla oficjalnej ide-

ologii. Poprzez samoorganizacj´ tworzà nie tylko
sàsiedzkie wi´zi, ale te˝ nowe kluby, ko∏a i instytucje. W pomieszczeniach MSM Energetyka znajdowa∏ si´ warsztat dla majsterkowiczów, ciemnia fotograficzna z niezb´dnym wyposa˝eniem,
dzia∏a∏y ko∏a zainteresowaƒ, a ch´tni mogli
uczyç si´ j´zyków obcych. Cz∏onkowie spó∏dzielni znali si´ prywatnie, utrzymujàc bliskie relacje.
SamorzàdnoÊç takich jednostek jak Energetyka
zbudowana by∏a na osobistych znajomoÊciach
mieszkaƒców, który przewa˝nie nale˝eli do tych
samych zak∏adów pracy.
Z czasem „wielka polityka” zacz´∏a odciskaç
równie˝ swoje pi´tno na sto∏ecznej spó∏dzielczoÊci. W∏adza PRL nie chce tolerowaç ma∏ych
wspólnot sàsiedzkich i na bazie Osiedla M∏odych
tworzy monolit wcielajàc do niego dotychczas
samodzielne jednostki. Tracà na tym wszystkie
spó∏dzielnie inkorporowane do Osiedla M∏odych, jak choçby Energetyka, której praska cz´Êç
tak˝e zostaje do niego w∏àczona. W 20-tysi´cznym osiedlu anonimowych obywateli zapa∏
mieszkaƒców do samoorganizacji s∏abnie równie szybko co osobiste wi´zi, które docelowo ma
zastàpiç ideologiczna wi´ê mi´dzy obywatelem
a w∏adzà. Spó∏dzielnia-gigant z za∏o˝enia ma
po∏o˝yç kres konkurencyjnej wobec oficjalnej
doktryny wizji samorzàdnoÊci. Spó∏dzielczy moloch ma byç tak˝e wydajniejszy finansowo i organizacyjnie. Co doÊç szybko okazuje si´ fikcjà.

Wraz z upadkiem komunizmu, spó∏dzielnie
mieszkaniowe, nie tylko zresztà w Warszawie,
zacz´to postrzegaç jako kosztowny relikt przesz∏oÊci niedostosowany do wymogów nowej
rzeczywistoÊci. Cz´sto du˝e i nierentowne molochy pe∏ne lojalnych tylko wobec siebie dzia∏aczy
likwidowano lub dzielono na mniejsze. Pod koniec lat 90. podobny proces przesz∏o tak˝e Osiedle M∏odych. Sta∏o si´ oczywiste, ˝e utrzymanie
spó∏dzielni obejmujàcej tak wiele mniejszych
osiedli jest po prostu skrajnie niewydolne. Osiedle obejmujàce swoim zakresem Grochów, Wawer i Saskà K´p´ posiada∏o 30 tysi´cy mieszkaƒ.
Gro˝àce mu widmo upad∏oÊci w efekcie zapoczàtkowa∏o proces jego podzia∏u.
Jeszcze na poczàtku tego wieku Osiedle M∏odych sk∏ada∏o si´ z dziewi´ciu mniejszych osiedli, które poczàwszy od 1999 roku, zacz´to dzieliç, tworzàc odr´bne spó∏dzielnie – Ostrobramska, Przyczó∏ek Grochowski, Zwyci´zców, Marysin Wawerski, Grenadierów, Waszyngtona,
Ossowska, Szaserów, Grochów. Proces wy∏aniania si´ kolejnych jednostek trwa∏ do 2004 roku.

56 lat lekcji spó∏dzielczoÊci
Jak wiele spó∏dzielni mieszkaniowych, Osiedle
M∏odych w przesz∏oÊci nie unikn´∏o problemów
nadu˝ywania w∏adzy, korupcji i nieudolnej polityki, doprowadzajàcej do jej zad∏u˝enia. DziÊ,
choç ju˝ nie robotnicza, za to „odchudzona”
i odnowiona Spó∏dzielnia Mieszkaniowa Osiedle
M∏odych prowadzi nadal dzia∏alnoÊç inwestycyjnà, budujàc i wynajmujàc kolejne mieszkania.
W styczniu tego roku min´∏o 56 lat od momentu
jej powo∏ania.
Spó∏dzielnie mieszkaniowe dzisiaj traktowane sà jako zasz∏oÊç epoki demokracji ludowej.
Wraz z egzotycznà i niedostosowanà do rynkowych realiów strukturà spó∏dzielczej w∏asnoÊci
znikajà tak˝e niestety sàsiedzkie za˝y∏oÊci i idea
samorzàdnoÊci podkopywana najpierw przez
in˝ynieri´ spo∏ecznà PRL, potem przez pàczkujàce blokowiska i odgrodzone murami anonimowe osiedla III RP.

Przemys∏aw Ziemichód
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Z prac Rady Dzielnicy
Na trzydziestej szóstej sesji Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie, która odby∏a si´
w dniu 19 marca, radni dyskutowali przede wszyskim
na temat wysokoÊci nauczycielskich dodatków motywacyjnych. Temat ten poruszy∏ Êrodowisko nauczycieli,
którzy licznie stawili si´ na sesji Rady. W efekcie
kilkugodzinnej dyskusji radni zaapelowali do Zarzàdu Dzielnicy o podj´cie dzia∏aƒ, które skutkowa∏yby zwi´kszeniem Êrodków mogàcych zostaç
przeznaczone na ten cel. Ponadto radni m.in.
podj´li decyzj´ o zwi´kszeniu kwoty zarezerwowanej na zakup nowoÊci wydawniczych dla po∏udniowo-praskiej Biblioteki.
4 kwietnia Rada Dzielnicy obradowa∏a na dwóch
sesjach nadzwyczajnych. Pierwsza z nich dotyczy∏a
planowanych przez Zarzàd Transportu Miejskiego
zmian w komunikacji autobusowej na terenie Pragi-Po∏udnie. Na pytania radnych odpowiadali przedstawiciele ZTM, którzy starali si´ wyjaÊniç decyzje
dotyczàce poszczególnych ci´ç w rozk∏adach linii.
W podj´tym przez Rad´ Dzielnicy stanowisku
radni stanowczo zaprotestowali przeciwko wszel-

kim zmianom w komuniby∏ wniosek o obni˝enie planowanych stawek
kacji miejskiej pogarszajàza odbiór odpadów. „Proponowane stawki stojà
cym obs∏ug´ komunikaw ra˝àcej dysproporcji w stosunku do obecnie
cyjnà w tzw. uk∏adzie wewnàtrzdzielnicowym oraz
obowiàzujàcych” – mo˝emy przeczytaç w stanowp∏ywajàcym negatywnie na bezpoÊrednie skowisku. Szerzej na temat decyzji Rady Dzielnicy
munikowanie z sàsiednimi dzielnicami. Przede
Praga Po∏udnie w sprawie tzw. „uchwa∏y Êmiewszystkim zaapelowali o utrzymanie linii 521 na
ciowej” w kolejnym numerze „WS”.
jej obecnej trasie, która zapewnia bezpoÊrednie
i dogodne po∏àczenie mieszkaƒcom naszej dzielniKarol Kowalczyk
cy z Wawrem, centrum miasta oraz Ochotà. PonadRadny Dzielnicy Praga Po∏udnie
to wystàpili z wnioskiem o zachowanie dotychczam.st. Warszawy
sowego rozk∏adu linii 311
∏àczàcej Goc∏aw z Grochowem oraz utrzymanie m.in.
linii 115 w jej dotychczasowym przebiegu.
Tematami kolejnej sesji
Spotkanie informacyjne dla zarzàdców i właÊcicieli nieruchomoÊci
nadzwyczajnej by∏y: nowe
Jak przygotowaç si´ do wprowadzenia nowego systemu
przepisy o gospodarowagospodarowania odpadami komunalnymi?
niu odpadami, czyli tzw.
Jak wypełniç i gdzie zło˝yç odpowiednià deklaracj´?
„uchwa∏a Êmieciowa” oraz
Jakie b´dà nowe zasady segregowania odpadów?
stan instalacji kominowo-wentylacyjnych w niektóOdpowiedzi na te i inne pytania zarzàdcy i właÊciciele nieruchomoÊci mogà uzyskaç
podczas organizowanych w dzielnicy Praga-Południe spotkaƒ informacyjnych.
rych budynkach na terenie
dzielnicy. Po d∏ugiej, moSpotkania odb´dà si´ w terminach: 16 kwietnia
mentami goràcej dyskusji
o godz. 9.00 i 9 maja o godz. 15.00 w Dzielnicowym
Rada Dzielnicy podj´∏a
Biurze Finansów OÊwiaty przy ul. Grochowskiej 262.
stanowisko, którego najwa˝niejszym elementem
www.czysta.um.warszawa.pl
Infolinia: 800 70 70 47

Ci´cia w komunikacji miejskiej na Pradze-Po∏udnie
W zwiàzku z prognozowanymi mniejszymi dochodami w bud˝ecie Warszawy na ten rok, radni miasta
„zamrozili” 190 milionów
na wydatki bie˝àce na komunikacj´ miejskà w stolicy. Ponadto od 31 maja br.
koƒczà si´ dwie umowy
z przewoênikami prywatnymi na obs∏ug´ 100
brygad (autobus + kierowcy). Powy˝sze kontrakty zostanà zastàpione przez zwi´kszenie zadaƒ MZA (zwi´kszenie, ale ju˝ po uwzgl´dnieniu
planowanych ci´ç zwiàzanych z „zamro˝eniem”
wydatków bie˝àcych w rezerwie celowej) oraz
poprzez rozpisanie nowych przetargów na obs∏ug´ linii autobusowych. B´dà to nowe zadania
przewoêników prywatnych, ale tylko na rok
i przez autobusy u˝ywane (dwa kontrakty, prze-

widuje si´ jeszcze jeden przetarg w póêniejszym
terminie). Nowe zadania MZA oraz nowe dwa
lub trzy kontrakty nie zastàpià jednak w pe∏ni
obecnych umów na obs∏ug´ setki autobusów.
Dlatego te˝ po uwzgl´dnieniu „ci´ç” i zakoƒczeniu kontraktów czekajà nas zmiany w komunikacji miejskiej, równie˝ na Pradze-Po∏udnie, prawdopodobnie od poczàtku wakacji tego roku.
Zmiany b´dà dotyczyç linii 102, 115, 117, 138,
151, 225, 238, 311 i 521.
Linia 102 pojedzie do p´tli M∏ynów i po∏àczy
si´ z linià 151 na trasie:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Królewska – Grzybowska – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – Wolska – P∏ocka – M¸YNÓW

Linia 115 pojedzie do Rembertowa zamiast jak
obecnie na Prag´ Po∏udnie poprzez po∏àczenie si´
z linià 215 na trasie:
ALEKSANDRÓW –
... – KoÊciuszkowców
– Korkowa – Wspólna – nawrotka przy ul.
Brata Alberta – Wspólw „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
na – Szosowa – Grzybowa – al. KomandoInformacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
sów – Ilskiego – Marsa
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
– Cyrulików – al. ChruÊciela – al. Sztandarów
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
– MOKRY ¸UG

REKLAMA

Micha∏ Wituszyƒski – 607-288-348
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

2

Linia 117 zostanie
skrócona do p´tli Dworzec Centralny, a na

Goc∏awiu pojedzie po trasie linii 151.
Linia 138 zostanie skrócona do p´tli Dworzec
Wschodni (Kijowska). W zast´pstwie zostanie
uruchomiona linia 238 w relacji Dworzec
Wschodni (Lubelska) – Zajezdnia Utrata.
Trasy:
Linia 138
BOKSERSKA – … – al. Zieleniecka – Targowa
– Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
Linia 238
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Targowa – Zàbkowska – Radzymiƒska – Naczelnikowska – Rybieƒska – Zabraniecka
– Utrata – UTRATA – Utrata – Zabraniecka
– Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA.
Linia 151 zostanie zlikwidowana, cz´Êciowo
zastàpià jà linie: 102, 117 i 138.
Linia 225 zostanie przekszta∏cona w lini´ okresowà. Trasa bez zmian.
Linia 311 b´dzie kursowaç nieco rzadziej w godzinach 6–9 i 14–18, czyli w godzinach szczytu
komunikacyjnego.
Linia 521 zostanie skrócona do p´tli Wiatraczna.
Pozosta∏e zmiany znajdujà si´ na stronie ZTM:
http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=
930&c=100&l=1.
Jak informuje ZTM, projekt zmian mo˝e ulec
jeszcze modyfikacjom po konsultacjach z poszczególnymi dzielnicami, których one dotyczà.
Krzysztof Soko∏owski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Obiekty sakralne na Pradze-Po∏udnie
– Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny
Projekt ilustracji: Adam GoÊciƒski

Sztuka fotografowania to
przyjemnoÊç i wyzwanie.
Mo˝e równie˝ byç Êrodkiem komunikacji kulturowej, do czego zach´ca Zespó∏ Szkó∏
nr 84 w Warszawie przy ul. Zwyci´zców 44. Placówka zaprasza wszystkich
uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Dzielnicy Praga-Po∏udnie do udzia∏u w Dzielnicowym Konkursie Fotograficznym „OBIEKTY
SAKRALNE NA PRADZE PO¸UDNIE”.
Konkurs organizowany b´dzie na prze∏omie
maja i czerwca 2013 r. i zakoƒczy go uroczysta
gala rozdania nagród w Centrum Promocji Kultury. Honorowy patronat nad konkursem obj´li:
Ksiàdz Arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej
Henryk Hoser oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Po∏udnie – Pan Tomasz Kucharski. Ponadto organizatorzy konkursu, poza wy˝ej wymienionym CPK,

nawiàzali równie˝ wspó∏prac´ z Muzeum Warszawskiej Pragi oraz parafiami skupionymi wokó∏
Pragi-Po∏udnie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawujà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Tematem konkursu sà obiekty sakralne znajdujàce si´ na terenie Pragi-Po∏udnie. Komisja b´dzie bra∏a pod uwag´ fotografie przedstawiajàce koÊcio∏y, kaplice, budynki klasztorne, kaplice
cmentarne, zespo∏y kalwaryjne, dzwonnice
i przyk∏ady ma∏ej architektury sakralnej, np. kapliczki. Jednak˝e najwi´ksze zainteresowanie
wzbudzà na pewno ukryte, zapomniane, cz´sto
niedoceniane „per∏y” sakralne, które mo˝na dostrzec w praskich zakamarkach, na budynkach.
Celem konkursu jest zach´cenie uczniów
do odkrywania ciekawych miejsc Pragi-Po∏udnie
i poznawania swojej dzielnicy. Organizatorzy
majà nadziej´, ˝e konkurs spopularyzuje temat
praskich zabytków wÊród dzieci i m∏odzie˝y, rozbudzi zainteresowanie historià obiektów sakralnych. Z pewnoÊcià ta inicjatywa przyczyni si´
równie˝ do integracji Êrodowiska lokalnego oraz
do wzmocnienia poczucia wi´zi z dzielnicà.

Rozbudowa Bazaru Szembeka
Bazary sà nieod∏àcznym elementem Warszawy: stali mieszkaƒcy naszej stolicy sà z nimi
oswojeni i wi´kszoÊç z nas robi na nich zakupy.
Bazary: Ró˝yckiego, Polna, Rondo Wiatraczna, Szembeka i wiele innych – pozwala∏y
mieszkaƒcom na robienie du˝ych zakupów
stosunkowo blisko domu.
Spe∏nia∏y równie˝ innà rol´ – ∏àczy∏y najkrótszà mo˝liwà drogà producentów i konsumentów: przypomnijmy sobie, ˝e do tych bazarów
przyje˝d˝a∏y kiedyÊ furmanki z okolicznych gospodarstw rolnych, a w latach 90 „˚uki” i „Nyski” z warzywami i owocami.
Teraz wi´kszoÊç bazarowych stoisk zaopatrywana jest w du˝ych hurtowniach i na gie∏dach spo˝ywczych i przemys∏owych: coraz dalej z nich do producentów wytwarzajàcych
sprzedawane towary.

Bazary, które jeszcze si∏à tradycji egzystujà –
muszà ewoluowaç, aby utrzymaç starych
i przyciàgnàç nowych klientów.
Tà drogà idzie Bazar Szembeka – w∏aÊnie zaczyna si´ kolejny etap zmieniajàcy jego oblicze:
powstanie nowy, dwupi´trowy pawilon handlowy wraz z parkingiem podziemnym. Kiedy dowiedzia∏em si´ o tych planach, przyznaj´ – ucieszy∏em si´: szczególnie zapowiedzià powi´kszenia podziemnego parkingu, gdy˝ znalezienie
miejsca na postój samochodu w okolicy bazaru
zakrawa obecnie na cud! A konkurencja wokó∏
olbrzymia – niedalekie markety spo˝ywczo-przemys∏owe, których nazw tutaj nie wymieni´
(aby nie zostaç posàdzonym o kryptoreklam´),
z du˝ymi parkingami tak pod chmurkà, jak i podziemnymi – kuszà potencjalnych klientów tanià
ofertà handlowà i olbrzymim asortymentem.

Motywacjà do udzia∏u w konkursie, poza satysfakcjà z fotografowania, mogà byç cenne
nagrody rzeczowe przewidziane w trzech kategoriach wiekowych.
Terminarz konkursu:
24.05.2013 – up∏ywa termin nadsy∏ania prac
7.06.2013 – wyniki konkursu na www.zs84.pl
13.06.2013, godz. 12.00 – prezentacja prac
zwyci´zców na uroczystej gali rozdania nagród w CPK
Szczegó∏owe informacje o konkursie zostanà
dostarczone po 15 kwietnia do wszystkich szkó∏
z dzielnicy Praga-Po∏udnie oraz zostanà zamieszczone na stronie organizatora.
Organizator konkursu:
Zespó∏ Szkó∏ nr 84
ul. Zwyci´zców 44,
03-938 Warszawa
tel. 22 617 63 28
lub 22 672 85 75
sekretariat@zs84.pl
www.zs84.pl
Anna Domaƒska

Brak miejsc parkingowych dostrze˝ony przez
w∏aÊcicieli Bazaru przy Szembeka dobrze rokuje
na przysz∏oÊç. Stopniowe cywilizowanie handlu
równie˝ wyjdzie na dobre klientom. Jest kolejna szansa na dokonywanie zakupów w sposób
coraz bardziej komfortowy, w lepszych warunkach b´dà równie˝ pracowaç handlowcy.
Tylko jedno mnie niepokoi: gdzie idea sprzeda˝y bazarowej – krótka droga wytwórca–klient? A co za tym idzie – ni˝sze ceny spowodowane przez unikanie mar˝y pobieranej
przez poÊredników. Coraz mniej pozostaje
mo˝liwoÊci tego typu handlu, a mo˝e ten etap
ju˝ u nas prawie ca∏kiem odszed∏ w niebyt?
Jedno mnie cieszy: ulubione stoiska z wieloletnia tradycjà na razie ciàgle sà i mog´ kupiç tam
te same artyku∏y w niezmienionej od wielu lat
jakoÊci, a w polepszajàcych si´ warunkach. ˚ycie
p∏ynie i musi si´ zmieniaç: nale˝y mieç nadziej´,
˝e zmienia si´ na lepsze...

Tomasz P∏óciennik

Szukasz zatrudnienia lub miejsc, gdzie mo˝esz nabraç doÊwiadczenia zawodowego?

Sprawdê ofert´ Ochotniczych Hufców Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy, choç kojarzà si´
przede wszystkim z epokà socjalizmu, w której prze˝ywa∏y prawdziwy rozkwit, swojà
dzia∏alnoÊcià si´gajà jeszcze czasów II RP.
Wtedy te˝ w ramach Junackich Hufców Pracy
powsta∏a organizacja, której celem by∏o podnoszenie kwalifikacji zawodowych m∏odzie˝y.
JHP, póêniej zaÊ OHP mia∏o na celu pomóc
m∏odym ludziom znaleêç zatrudnienie i nabraç

odpowiedniego doÊwiadczenia przez system
praktyk i sta˝y.
DziÊ OHP kszta∏cà w takich specjalnoÊciach
jak blacharz, lakiernik samochodowy, fryzjer,
kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz. Ich
oferta adresowana jest do m∏odzie˝y ze Êrodowisk zagro˝onych biedà, patologià, a tak˝e
do m∏odych ludzi (w tym studentów) poszukujàcych pracy. Oprócz szkolenia zawodowe-

go oraz pomocy w znalezieniu zatrudnienia
OHP oferuje tak˝e zaj´cia sportowe czy plastyczne. Z oferty hufców mo˝e skorzystaç ka˝da osoba w wieku 15–25 lat.
Wi´cej informacji udziela Ârodowiskowy
Hufiec Pracy nr 7–9, Warszawa, ul. Kickiego 5,
tel. 22 813 05 71.
Przemys∏aw Ziemichód
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
padowego przy ul. P∏owieckiej 83,
odtworzenie na pomniku Szosy Brzeskiej dwóch brakujàcych medalio18 marca 1963 roku zosta∏o powo∏ane TowaW 1963 roku utworzone zosta∏o Towarzystwo
nów, które znikn´∏y po remoncie obiektu w 1984
rzystwo Przyjació∏ Warszawy, zrzeszajàce luPrzyjació∏ Warszawy jako organizacja wszystkich
r. oraz tablica poÊwi´cona królowi Stanis∏awowi
dzi pragnàcych dzia∏aç dla dobra stolicy i jej
przyjació∏ Warszawy, z terenowymi oddzia∏ami. JeAugustowi Poniatowskiemu – wspó∏twórcy Konmieszkaƒców. Ta spo∏eczna inicjatywa mi∏ogo zaplecze stanowili wybitni historycy, m.in. prof.
stytucji 3 maja przy ul. Stanis∏awa Augusta (tabliÊników Warszawy by∏a kontynuacjà przedwoAleksander Gieysztor, prof. Stanis∏aw Herbst, prof.
ca zosta∏a ods∏oni´ta w 200-lecie uchwalenia Konjennych tradycji towarzystw dzia∏ajàcych
Janusz Durko, a si∏à sprawczà jego powstania by∏
stytucji 3 maja – 3.05.1991 – a nast´pnie ponoww ró˝nych dzielnicach Warszawy. Jednym
prof. Stanis∏aw Lorentz.
nie w 1997 r. po zniszczeniu
z pierwszych powsta∏ych tu˝ przed odzyskaTowarzystwo Przyjació∏ Grojej przez wandali).
niem niepodleg∏oÊci by∏o Towarzystwo Przychowa by∏o „kuênià” wspaniaOddzia∏ Grochów TPW ma
jació∏ Grochowa. W przededniu obchodów
∏ych postaci inspirowanych ideà
swojà specyfik´ uwarunrocznicowych rozmawiam z Prezesem OdsamorzàdnoÊci spo∏eczeƒstwa
kowanà historià i tradycjadzia∏u Grochów Towarzystwa Przyjació∏ Wartu˝ po odzyskaniu niepodleg∏omi dzielnicy jako najstarsza
szawy panià Halinà Boratyƒskà.
Êci. Do dzisiaj mieszkaƒcy pastruktura samorzàdowa...
mi´tajà o nich, znaczàc teren
...o tak. JesteÊmy niezwyA.O.: Towarzystwo Przyjació∏ Grochowa
Grochowa tablicami pamiàtkokle dumni z naszego histopowsta∏o w 1916 roku – to blisko 100 lat tewymi. O profesorze Henryku
rycznego sztandaru z 1916
mu. Jak potoczy∏y si´ jego historyczne losy,
Wierzchowskim i zachowaniu
roku. Otaczamy go niezwyk∏à
bowiem dzisiaj mówimy o Oddziale Grochów
go w pami´ci m∏odzie˝y szkoltroskà, jest on bowiem dow strukturach o pó∏ wieku m∏odszego Towanej pisaliÊmy ju˝ w „Wiadomowodem na ciàg∏oÊç i kontyrzystwa Przyjació∏ Warszawy?
Êciach Sàsiedzkich”...
nuacj´ tak chlubnej przesz∏oPrezes H. Boratyƒska: Po odzyskaniu niepodOddzia∏ Grochów TPW ze
Êci dzisiejszego towarzystwa.
leg∏oÊci codzienne ˝ycie mieszkaƒców Warszawy,
szczególnà troskà kultywuje traW uroczystych chwilach poa szczególnie ludnoÊci zamieszkujàcej jej „przeddycje i zachowuje pami´ç o dzias∏ugujemy si´ replikà sztanmurza” sta∏o si´ niezwykle trudne. W 1916 roku
∏aczach, którzy dla Grochowa podaru ufundowanà w 2006 r.
do granic Wielkiej Warszawy zosta∏ w∏àczony
Êwi´cili ca∏e swoje ˝ycie, energi´
na 90-lecie istnienia naszej
Grochów zamieszka∏y przez ludnoÊç Êciàgajàcà
i wiedz´. Od poczàtku istnienia Poczet sztandarowy z zabytkowym organizacji ze sk∏adek nasztandarem (sztandarowym jest
z okolicznych miejscowoÊci w poszukiwaniu praTowarzystwa przez jego szeregi
szych cz∏onków. Ten zabytkopan Witold Ko∏owiecki)
cy i lepszych warunków ˝ycia. Powsta∏a wi´c iniprzewin´∏o si´ wiele postaci spowy chronimy jak relikwi´.
cjatywa spo∏eczna tworzenia stowarzyszeƒ, któ∏eczników. Ka˝da z nich dla historii Grochowa,
Aktywnie uczestniczymy w organizacji obchore spontanicznie bra∏y na siebie obowiàzki reprea tak˝e Warszawy jest niezwykle wa˝na. Wymiedów rocznicowych wydarzeƒ historycznych, któzentacji mieszkaƒców w rozmowach z w∏adzami
ni´ tu choçby prof. T. Ziemkiewicza, Prezesa Toware mia∏y miejsce na naszym terenie, a tak˝e na
miasta w sprawie podstawowych inwestycji korzystwa Czes∏awa Lubeckiego, Józefa Poliƒskiego,
obszarze ca∏ej Warszawy. Corocznie nasi cz∏onmunalnych. Tak w∏aÊnie w prawobrze˝nej Warktóry m.in. przyczyni∏ si´ do modernizacji ulicy
kowie biorà czynny udzia∏ w obchodach rocznicy
szawie rozpocz´∏y dzia∏ania m.in. towarzystwa:
Grochowskiej, autora wa˝nej publikacji poÊwi´cobitwy o Olszynk´ Grochowskà 1831 r. i obrony
Przyjació∏ Pragi, Grochowa, Saskiej K´py, Goc∏anej Grochowowi, dr Józefa Lubczyƒskiego WiceWarszawy 1939 r. przy obelisku 21 Pu∏ku Piechowia i Kamionka. Towarzystwa przez swoje ambitprezesa Towarzystwa, lekarza o wysokich zaletach
ty „Dzieci Warszawy” – wydarzeƒ, które mia∏y
ne dzia∏ania okreÊla∏y kierunki przekszta∏cania
umys∏u i serca dzia∏ajàcego na rzecz poprawy watak wa˝ne znaczenie dla naszego miasta. Orgaswoich rejonów, ulic i domów, tak by warunki ˝yrunków zdrowotnych Grochowa.
nizujemy kursy wiedzy o Warszawie dla m∏oZ pewnoÊcià jest tych postaci du˝o wi´cia w nich by∏y podobne do centralnych cz´Êci
dzie˝y szkolnej, spotkania z cyklu „Polki w histocej… Wspomnia∏a Pani o miejscach, które
miasta. Towarzystwa te sta∏y si´ polem dzia∏ania
rii Polski”, konkursy „Warszawa w kwiatach”,
z inicjatywy Oddzia∏u Grochowskiego upawybitnych bezinteresownych spo∏eczników, pe∏wycieczki autokarowe dla seniorów. Z naszej inimi´tniajà ich dzia∏alnoÊç, a tak˝e wydarzenia
nych inicjatywy. SkutecznoÊç w rozmowach z ówcjatywy wydane ju˝ zosta∏y wa˝ne publikacje
historyczne na naszym terenie…
czesnymi w∏adzami wymaga∏a ich kompetencji
poÊwi´cone naszej dzielnicy, takie jak:
Trudno wymieniç tutaj wszystkich, którzy mieli
i fachowej wiedzy. Byli to wi´c lekarze, adwoka1998 i 2004 – Józefa Poliƒskiego „Grochów
du˝e zas∏ugi dla tworzàcego si´ procesu dzia∏alnoci, nauczyciele, rzemieÊlnicy i w∏aÊciciele zak∏aprzedmurze Warszawy w dawniejszej i nieÊci spo∏ecznej naszej dzielnicy w czasie prze∏omodów. Niestety, ten ruch spo∏eczny przerwadawnej przesz∏oÊci”,
wych lat z pogranicza niewoli i niepodleg∏oÊci. Na
∏a II wojna Êwiatowa.
2007 i 2012 – „Wspomnienia” Zofii Czajowej,
ulicach Grochowa spo2008 – Feliksa WaÊkiewicza „Okruchy historii...
tkaç mo˝na dowody
Miejsca pami´ci Pragi Po∏udnie”,
pami´ci o nich. Sà to
2000 i 2005 – Henryka Wierzchowskiego „Âladami
tablice upami´tniajàPowstania Listopadowego Grochów – Wawer”.
ce: Józefa Poliƒskiego
To bardzo pi´kne inicjatywy, jak˝e ró˝ne
– patrona parku na
od tych dzia∏aƒ z okresu przedwojennego.
Grochowie, Profesora
To znak czasu?
Henryka WierzchowNa sztandarze Towarzystwa Przyjació∏ Warskiego – na budynku
szawy, który zosta∏ ufundowany na jubileusz
Szko∏y Podstawowej
50-lecia, oprócz symboli naszego paƒstwa i mianr 72 przy ul. Paca 44,
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
sta widnieje has∏o: „Przesz∏oÊç dla Przysz∏oÊci”.
a tak˝e tablice upaOddzia∏ Grochów swojà dzia∏alnoÊcià w∏aÊnie
i p∏ynów ustrojowych
mi´tniajàce wydarzewype∏nia to has∏o.
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
nia historyczne – 170
Dzi´kuj´ za rozmow´.
rocznic´ bitew wawertel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
skich powstania listoRozmawia∏a Anna Oleksiak
www.naturhouse-polska.pl

50 lat Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Combat Women
Nigdy nie mog∏em dogadaç si´ z ˝onà,
kobiety lubià taƒczyç, a ja taƒcz´ z wdzi´kiem kulawego starego niedêwiedzia. Kobiety lubià ∏adnie wyglàdaç, ja na swojà
sylwetk´ ci´˝ko pracowa∏em piwem i go-

lonkà. Kobiety lubià postawiç
na swoim. No dobra, prosz´ bardzo,
ju˝ nie b´d´ namawia∏ na sumo i zapasy. UKS Niedêwiadek otworzy∏ ostatnio
sekcj´ ukraiƒskiego hopaka. Któ˝ z nas nie
podziwia∏ kozaków w prysiudach. A pewnie nikt nie wie, ˝e ten taniec ma swoja
bojowà wersj´. Taka europejska capoeira.
To taniec ju˝ mamy. Co jeszcze
lubià kobiety? Uj´drniç sobie
uda i poÊladki aerobami? To te˝
mo˝emy zagwarantowaç na naszej si∏owni. Do tego wytrzyma∏oÊç si∏owa na macie z wykorzystaniem ci´˝aru w∏asnego cia∏a
(crossfit). Takie trzy treningi
w tygodniu to to, co tygrysy, kobiety lubià najbardziej. UKS
Niedêwiadek zaprasza wszystkie
zainteresowane Panie i Panów.

Apel do nies∏yszàcych
Mieszkasz na Grochowie i nie s∏yszysz
lub niedos∏yszysz? To nie mo˝e przeszkodziç ci w uprawianiu sportu walki. UKS Niedêwiadek zaprasza do siebie osoby nies∏yszàce w ka˝dym wieku. Proponujemy treningi koluchstyl,
walka odbywa si´ w parterze. Komendy s´dzia wydaje gestem i dotykiem. Mistrzostwa Polski i Europy
rozgrywane sà od dawna, w tym roku
odb´dà si´ pierwsze Mistrzostwa
Âwiata. Jak wyglàdajà walki, mo˝na
zobaczyç na stronie UKS lub wpisujàc
w Google „koluchstyl”. Nie siedê
w domu tylko z powodu niedos∏yszenia! Czekamy na Ciebie! Zapraszam!

Wojtek Luto

Kwiecieƒ w CPK
7–14 kwietnia
Wielokulturowy warsztat teatralny fundacji
Strefa WolnoS∏owa w ramach projektu „Teatr migrujàcy”. Szczegó∏y na stronie: www.strefawolnoslowa.pl.

11 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Poezji w CPK: biesiada
literacka „Prosto z Londynu”. Wystàpi Adam Siemieƒczyk – poeta, grafik, eseista, antologista, w towarzystwie Piotra Kasjasa. Spotkanie poprowadzi Jan
Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

21 kwietnia (niedziela), godz. 15.00
Literackie zabawy dla dzieci. Spotkanie z popularnà autorkà ksià˝ek i rymowanek Agnieszkà Fràczek pt.
„O bykach (j´zykowych) i innych zwierz´tach”. W programie polowanie na byki, wpuszczanie w maliny i...
kotostrofy! Spotkanie dla dzieci od 6 lat. Wst´p 5 z∏.

21 kwietnia (niedziela), godz. 19.00
Koncert zespo∏u „Dom o Zielonych Progach”.
BILETY w przedsprzeda˝y: 25 z∏ do nabycia w Ksi´garni Podró˝nika, ul. Kaliska 8/10 (Warszawa) oraz przez
Internet. Rezerwacja biletów: bilety@wgorach.art.pl.
W dniu koncertu bilety w cenie 35 z∏.

24 kwietnia (Êroda), godz. 17.00

„Powitanie Wiosny” – koncert w wykonaniu zespo∏u Magia. Wst´p 5 z∏.

W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Inspiracje literackie w malarstwie polskim XIX wieku”
przedstawi Bo˝ena Pysiewicz. Wst´p wolny.

13, 14, 15 kwietnia

24 kwietnia (Êroda), godz. 18.30

12 kwietnia (piàtek), godz. 18.00

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zaprasza pedagogów – instrumentalistów i pedagogów – wokalistów na „Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów
Muzyki”. Koncerty b´dà si´ odbywaç od godz.
10.00. Szczegó∏owy program i warunki uczestnictwa
na stronach internetowych: www.interpiano.pl oraz
www.cpk.art.pl. Wst´p wolny.

17 kwietnia (Êroda), godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „OkropnoÊci wojny”, przedstawi Katarzyna Rokosz. Wst´p wolny.

Klub Mola Ksià˝kowego – jeÊli Ty tak˝e nim jesteÊ
i chcia∏byÊ podzieliç si´ wra˝eniami z ostatnio przeczytanych ksià˝ek, wymieniç spostrze˝eniami o autorach itp.,
serdecznie zapraszamy. Tematem spotkania b´dzie
„Czarodziejska góra” Thomasa Manna. Wst´p wolny.

25 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i jego
GoÊcie. Wst´p 10 z∏.

26 kwietnia (piàtek), godz. 19.00

Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów
Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej im. Gra˝yny Bacewicz.
Wst´p wolny.

„Josela Rakowera rozmowa z Bogiem” – spektakl teatralny wed∏ug tekstu Zviego Kolitza w przek∏adzie Artura Kucia. Wykonawcy: S∏awomir Holland
– interpretacja, Micha∏ Górczyƒski – muzyka i wykonanie. Wst´p 10 z∏.

19 kwietnia (piàtek), godz. 19.00

27 kwietnia (sobota), godz. 19.00

18 kwietnia (czwartek), godz. 18.00

Wernisa˝ wystawy grafik Jolanty Babicz. Prace
b´dà prezentowane do 12 maja. Wst´p wolny.

20 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Julia” – koncert Julii Sobieskiej z towarzyszeniem
fortepianu i gitary. M∏oda wokalistka przedstawi swoje
wersje filmowych melodii, przeplatanych interpretacjami klasyki i folku, by wreszcie zaÊpiewaç premierowe
utwory. Julia Sobieska – Êpiew, Andrzej Seroczyƒski
– fortepian, Roman Ziemlaƒski – gitara. Wst´p 5 z∏.

M∏oda Kultura w CPK! Edycja kwietniowa –
koncerty zespo∏ów:
• Math3matics w sk∏adzie: Grzegorz WiÊniewski
– gitara basowa, ¸ukasz Krulikowski – gitara elektryczna, Wojciech Podsiad∏o – perkusja, Kuba Ka∏u˝ny – keyboard, Martyna Janiak – wokal, Maciej
Ludwikowski – skrzypce
• PcNL w sk∏adzie: Bartosz Stangiewicz – bas, wokal, Monika Zieliƒska – wokal, Micha∏ Koziar –gitara, wokal, Pawe∏ Wal´dzik – gitara, wokal, Ignacy

Korytko – keyboard, wokal, Jan P∏oƒski –perkusja.
Wst´p 5 z∏.

28 kwietnia (niedziela), godz. 17.00
„Wiosenny koncert operetkowy”. Wykonawcy: Witold
Matulka – tenor i Ma∏gorzata D∏ugosz – sopran, prowadzenie koncertu Roman Zommer. Wst´p 10 z∏.

WYSTAWY:
Galeria CPK jest czynna od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 10.00–16.00. Wst´p wolny.

19 kwietnia (piàtek), godz. 19.00
19.00 – Wernisa˝ wystawy grafik Jolanty Babicz. Prace b´dà prezentowane do 12 maja.
Wystawa laureatów konkursu plastycznego i literackiego inspirowanego s∏owami Janusza Korczaka „Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”. Wystawa
b´dzie czynna przez ca∏à wiosn´.

W MAJU W CPK:
1–5 maja 2013
EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH
W programie wyst´py studentów Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wroc∏awia, Poznania, ¸odzi, Gdaƒska, Bydgoszczy, Wilna (Litwa),
Berlina (Niemcy), Lwowa (Ukraina), Miƒska (Bia∏oruÊ),
Tromso (Norwegia), Pragi (Czechy), Budapesztu (W´gry), Baƒskiej Bystrzycy (S∏owacja) i Moskwy (Rosja).
IV WARSZAWSKIE TARGI KSIÑ˚KI
16–19 maja 2013 – Stadion Narodowy w Warszawie.

CENTRUM
PROMOCJI KULTURY
w Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy

ul. Podskarbiƒska 2
tel. 22 517 65 75

www.cpk.art.pl
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.
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Po∏udniowo-praskie podstawówki czekajà na uczniów

Rekrutacja
Warto od razu zaznaczyç, ˝e tak jak dawniej,
równie˝ obecnie ka˝dy uczeƒ ma zapewnione miejsce w swojej szkole rejonowej. Nauka w takiej
szkole jest przede wszystkim prawem, a nie obowiàzkiem ucznia i jego rodzice mogà mu wybraç innà szko∏´ w mieÊcie.
Zgodnie z przyj´tymi dla ca∏ej Warszawy kryteriami
naboru, ka˝dy kandydat do klasy pierwszej otrzymuje
w trakcie rekrutacji punkty. Wi´cej ni˝ po∏ow´ (800 na
1500 mo˝liwych punktów) dostaje, gdy wybrana szko∏a znajduje si´ w rejonie jego zamieszkania. Wysoko
punktowane sà te˝ nast´pujàce kryteria: wybór szko∏y,
która le˝y w promieniu do 3 km od domu ucznia lub
w tej samej dzielnicy oraz posiadanie starszego rodzeƒstwa, które ju˝ ucz´szcza do danej szko∏y.
Wszystkie potrzebne informacje, a tak˝e formularz
podania do szko∏y, mo˝na znaleêç na stronie internetowej Biura Edukacji w Warszawie: www.edukacja.warszawa.pl. Dla rodziców przysz∏ych pierwszaków uruchomiono te˝ specjalnà infolini´: 22-338-07-64.
Prezentacja szkó∏
Na Pradze-Po∏udnie rodzice majà do wyboru w sumie 20 szkó∏ podstawowych (w tym 5 niepublicznych).

Na Goc∏awiu sà cztery podstawówki publiczne
– SP 312 przy ul. Umiƒskiego, SP 185 przy Abrahama, SP 279 przy Cyrklowej i SP 135 przy Bartosika.
Najwi´kszy i najnowoczeÊniejszy budynek ma szko∏a przy Umiƒskiego. Zyska∏a na wygodzie po przej´ciu sal LO im. Herberta, które przenios∏o si´ na ul.
Fundamentowà. Uczniów z ró˝nymi niesprawnoÊciami zaprasza integracyjna SP 135 przy Bartosika.
Na Saskiej K´pie znajdujà si´ dwie podstawówki
– SP 168 przy ul. Zwyci´zców oraz SP 143 przy Stanów Zjednoczonych. Pierwsza z tych szkó∏ mo˝e zainteresowaç szczególnie uczniów, który chcà mieç
wi´cej lekcji z j´zyków obcych.
Na Kamionku sà równie˝ dwie szko∏y – SP 60
przy ul. Zbaraskiej i SP 255 przy Kamionkowskiej.
Najwi´cej podstawówek (a˝ siedem) znajduje si´
na Grochowie – SP 72 przy ul. Paca, SP 141 przy
Szaserów, SP 215 przy Kwatery G∏ównej, SP 163
przy Osieckiej, SP 55 przy Siennickiej, SP 120 przy
Mi´dzyborskiej (z klasami integracyjnymi) i SP 246
przy ul. Bia∏owieskiej.
W sumie we wszystkich publicznych podstawówkach na Pradze-Po∏udnie uczy si´ ponad 6500
uczniów, ale w porównaniu np. z 2003 rokiem ich
liczba spad∏a prawie o 40%. Stàd dzia∏ania w∏adz
samorzàdowych, aby „racjonalizowaç” sieç szkó∏
w dzielnicy. W praktyce oznacza to ∏àczenie lub likwidacj´ szkó∏ podstawowych, tak jak dzieje si´
w przypadku sportowej SP nr 55 przy ul. Siennickiej. By∏y tam klasy ze specjalnoÊciami: lekkoatletyka i pi∏ka no˝na. Dla uczniów uzdolnionych sportowo zosta∏a jeszcze oferta w SP 215 przy Kwatery
G∏ównej, gdzie sà klasy o profilu p∏ywackim.

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç
drogà e-mailowà na adres: drobne.pragapoludnie@wiadomosci
do po∏owy poprzedniego miesiàca).
sasiedzkie.pl (d
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE.
W przypadku potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej treÊci prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy:
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl, tel.: 22-810-26-04.
NIERUCHOMOÂCI

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà 4900 m2 blisko jeziora,
powiat E∏k, Mazury, kontakt po 19-tej. 787 142 983.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, Goc∏awek,
tel: 781 496 613.

◗ Sprzedam betoniark´ w bdb stanie. Jednofazowa. 145
litrów pojemnoÊci. Cena 700,00 z∏ tel. 512 905 455.
◗ Sprzedam starà maszyn´ do pisania „Mercedes” stan
bdb, wa∏ek po renowacji tel. 22 406 13 13.
◗ Sprzedam tapczan jednoosobowy z zag∏ówkiem
w bdb stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao. Tel.
870 29 98.
◗ Po likwidacji piwnicy, stolarni odstàpi´ materia∏y i inne sylwia brzeziƒska Telefon: 22 615 30 60 E-mail:
sylwia.brzeziska@autograf.pl.
◗ Sprzedam rega∏ mahoƒ z szafà, tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam fotele – 2 sztuki – z drewnianymi listewkami z przodu oraz w´dki, tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam lamp´ stojàcà, drewnianà z aba˝urem oraz
dywan w arrasy tel: 781 496 613.

PODEJM¢ SI¢ MALOWANIA,
SPRZÑTANIA, PRAC
OGRODOWYCH CZY INNYCH
NIETYPOWYCH PRAC.
TEL. 536 920 306
119
◗ M-3 na Os. Ostrobramska (Witolin) sprzedam, 2pok., 3 pi´tro, winda, du˝a zabudowana loggia, dodatkowo korytarz 14 m2, dwustronne, naro˝ne, tel.
(22) 39 810 39.
◗ Zamieni´ pokój z kuchnià 38 m, wysokoÊç 3,5 m.
Centrum Ochoty parter – na mniejsze w Warszawie,
dzielnica oboj´tna tel. 600-808-816.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. 2 minuty od stacji PKP Anin. Kontakt: 501-620-701.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75, po godz. 17.
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US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam Radio CB do r´ki lub samochodu, nie u˝ywane tel. 972 715 274.
◗ Sprzedam odkurzacz Elektrolux w idealnym stanie
tel: 781 496 613.

Wyniki egzaminów
Na sprawdzianie koƒcowym uczniowie szkó∏
podstawowych w naszej dzielnicy osiàgajà wyniki
bardzo zró˝nicowane. Mo˝na to wyt∏umaczyç tym,
˝e dzieci pochodzà z ró˝nych Êrodowisk, czasami
trudnych wychowawczo.
Na przestrzeni ostatnich lat (2009–2012) najlepiej
radzili sobie uczniowie z nast´pujàcych szkó∏ publicznych: SP 279 (ul. Cyrklowa), SP 163 (ul. Osiecka),
SP 215 (ul. Kwatery G∏ównej), SP 185 (ul. Bora-Komorowskiego) oraz SP 312 (ul. Umiƒskiego). Od lat
bardzo dobre wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty
osiàgajà uczniowie pi´ciu niepublicznych podstawówek – dwóch spo∏ecznych: z ul. Paryskiej (nr 5)
i z Ostrobramskiej (nr 10), dwóch prywatnych: z ul.
ks. Sztuki (nr 114) i z Terespolskiej (nr 98, Didasko)
oraz chrzeÊcijaƒskiej SP Samuel z ul. Boremlowskiej.
Trudno nie zauwa˝yç pozytywnych zmian, jakie
zasz∏y w szko∏ach podstawowych na Pradze-Po∏udnie. W ciàgu kilku ostatnich lat przyby∏o tablic interaktywnych, sal gimnastycznych, boisk. Oferta
edukacyjna te˝ jest ciekawsza, ale czy odpowiednia
dla naszego dziecka? To trzeba ju˝ sprawdziç osobiÊcie, odwiedzajàc szko∏´ podczas organizowanych przez nià dni otwartych dla przysz∏ych pierwszoklasistów i ich rodziców.

Marek Urban
Redaktor portalu internetowego
www.egzaminy.edu.pl
Tam mo˝na znaleêç wi´cej informacji
o egzaminach i wyborze szko∏y.

◗ Sprzedam kurtk´ skórzanà na motor, m´skà, czarnà,
stan bdb, rozmiar 52, tel. 972 715 274.
◗ Sprzedam okazyjnie 1 ton´ koksu i oko∏o 300 kg. w´gla. Cena 1000 z∏, tel. 22 615-30-60.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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W tym roku rodzice mogà zapisaç dziecko do
pierwszej klasy szko∏y podstawowej nie tylko
w swoim rejonie, ale tak˝e w dowolnie wybranej podstawówce w Warszawie. W ∏atwiejszym
porównaniu ofert i wyborze szko∏y ma pomóc
rodzicom strona internetowa Biura Edukacji
i elektroniczna rekrutacja.

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Pomog´ przygotowaç prezentacj´ maturalnà, tak˝e
w PPT, prace zaliczeniowe, dyplomowe. Tel. 501 074 671.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Studentka anglistyki na UW
udzieli korepetycji uczniowi szko∏y podstawowej,
gimnazjum lub liceum. Mo˝liwy dojazd do ucznia.
tel. 516 180 999.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404.
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.

◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ SPRZEDAM wózek Teutonia (gondolka, spacerówka),
fotelik samochodowy Maxi Cosi, Êpiworek. u˝ywany,
stan bdb. cena 1800 PLN – 606 608 618.

WYNAJM¢
◗ Mieszkanie do wynaj´cia 2 pokoje, kuchnia, balkon,
po remoncie 50 m2 Saska K´pa tel. 696 440 963.
◗ Do Wynaj´cia Pokój z Kuchnià 27 m2. ˚oliborz
przy Cytadeli, ul. Dymiƒska. Bezpiecznie, cicho. Bardzo blisko Metro, Dworzec Gdaƒski, Autobus, Tramwaj. Cena 1250 + op∏aty bie˝àce. 604 180 404.
◗ Wynajm´ kawalerk´, na Pradze Po∏udnie, na d∏u˝ej,
tel. 781-604-107.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Pomog´ w rozliczeniu PIT-37 – 606 608 618.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Poszukujemy lekarza wolontariusza, ch´tnie m∏odego, celem pomocy w opiece nad 45-letnim m´˝czyznà-prawnikiem. Warszawa Centrum. tel. 668 296
340 (wieczorem).

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358
◗ Pomagam samotnym lub zapracowanym osobom
w usuwaniu, naprawianiu domowych usterek 606
478 725.
◗ Rehabilitacja z dojazdem do pacjenta, mgr Fizjoterapii, pracownik Oddzia∏u Neurorehabilitacji, tel. 500646-798.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Eskulapowa odyseja
Choroba naszej cywilizacji –
deficyt empatii mi´dzycz∏owieczej.
– Czego oduczy∏ mnie pobyt w szpitalu? Oglàdania utopijno-idealistycznych seriali o tematyce medycznej – m.in.
„Na dobre i na z∏e”. Czysta fikcja. A rzeczywistoÊç skrzeczy.
Czas – Êwiat, w którym ˝yjemy, nie sprzyja zdrowemu
˝yciu. Trudno znaleêç zakàtek normalnoÊci, wzajemnej pomocy, bo wsz´dzie rzàdzà procedury, a jedynym gestem
wspó∏czucia jest bezradne rozk∏adanie ràk.
Cz∏owiek w swej bezbronnoÊci przebija si´ przez ten tor
przeszkód, by w koƒcu si´ poddaç, tracàc wol´ walki
o przetrwanie. Prawdziwà drog´ krzy˝owà, jakiej doÊwiadcza „jednostka chorobowa”, znalaz∏szy si´ nagle na Prokrustowym ∏o˝u szpitalnym, potrafi∏by opisaç tylko sam Dante,
osadzajàc chorego cz∏owieka w kolejnych kr´gach piek∏a.

Tortura nadziei...
Wszystko ma swoje miejsce i czas... sprawy niechciane
zawsze przychodzà nie w por´. Nie umykajà szybko w zapomnienie jak nieliczne chwile dobre.
Jak grom z jasnego nieba spad∏a na mnie „kryska na
Matyska”.
Pierwsza reakcja – nie ulec panice. Odtwarzam sobie kolejne etapy pacjenta zdanego na tortur´ nadziei na ci´rpi´tniczym ∏o˝u boleÊci z filmu Boba Fosse'a „Ca∏y ten jazz”: chory
najpierw si´ buntuje, potem wadzi si´ z Bogiem, by popaÊç
w apati´ i pogodziç si´ z losem skazanego na eskulapów.
Bunt przeciwko nierozpoznanej chorobie rozprzestrzenia si´ na protest wobec niesprawiedliwoÊci Êwiata i ludzi,
przeciwko „wspó∏ofiarom” izby szpitalnej.
Nad twojà g∏owà zawisa jak miecz Damoklesa powtarzajàce si´ ostrze˝enie lekarza – albo podporzàdkowanie
si´, albo wyjÊcie na w∏asnà odpowiedzialnoÊç. Wyjdziesz
– zas∏abniesz – twoja wina; decyzja pozostania zwalnia
jednak szpital od ponoszenia skutków w∏asnych b∏´dnych
diagnoz, sprzecznych analiz przyczyn choroby, gubienia
materia∏ów badawczych.
Szpital albo wyleczy, albo „oddali problem” i odeÊle
do indywidualnego dalszego leczenia u specjalistów. A to
wymaga zdrowia, by biegaç od Annasza do Kajfasza, wypraszaç terminy przyj´ç – najcz´sciej prywatnie, bowiem
do lekarzy publicznej opieki zdrowotnej kolejki si´gajà
miesi´cy i lat.
Popadasz w stan zoboj´tnienia.
Bezradny, cz´Êciowo podleczony nie pozwalasz sobie
nawet na retorycznà skarg´: za co ca∏e ˝ycie p∏ac´ podatki chorobowe?

„Bia∏e noce” w przybytku szpitalnym
Stukot drewnianych chodaków... góra... dó∏... labiryntem korytarzy niesie si´ echem do otwartych – w przeciàgach pokoi chorych... j´czàcych, wzywajàcych pomocy,
wo∏ajàcych po imieniu swoich bliskich. Trzaski drzwiami,
krzyki i wrzaski, nieustajàce rozmowy „komórkowców”
mi´dzy ∏ó˝kami starych i schorowanych...
– Patrz pan! T∏um jak na Marsza∏kowskiej – mówi piel´gniarz wiozàcy pacjenta na badania. Od rana do wieczora przewalajà si´ tabuny odwiedzajàcych. Gdzie si´

podzia∏y dawne godziny odwiedzin? Dla dobra pacjenta
– orzekli lekarze. Dla wygody lekarzy – twierdzà pacjenci. Odwiedziny chorych odcià˝ajà zabiegany personel
od jego obowiàzków, od troski i opieki nad przykutymi do
Madejowego ∏o˝a. Ty, pacjencie – musisz przebraç si´
w wc na sedesie, przemaszerowaç w szlafroku przez labirynt szpitalny. W ubraniu wniós∏byÊ tutaj bakterie. Odwiedzajàcy bezkarnie ocierajà si´ plecakami i torbami o ∏ó˝ka
le˝àcych na korytarzach, krà˝àc pomi´dzy oparami
z obiadkowych buraczków i nikogo to nie razi!
Umkn´∏am spod ∏omotów remontów w blokowisku i...
wpad∏am z deszczu pod rynn´...
Niegdysiejszy AZYL CISZY szpitala odszed∏ tak˝e do lamusa wspomnieƒ – tak jak ówczesne przydzielanie do pokoi wed∏ug rodzaju choroby. Teraz umieszcza si´ „jak leci”!
Nie dziwmy si´, ˝e w szpitalach tyle przypadków zara˝eƒ i zaka˝eƒ. Np. na internie – „nerkowcowi” kaszle
„prycza w prycz´” „grypowy” z zapaleniem p∏uc, obok
astmatyk w∏àcza koniecznie dla siebie – „horror” dla „sercowców”, tzw. podr´cznà „wiertark´” tlenowà etc...
Do ogólnego ha∏asu i chaosu do∏àczajà si´ m∏oty
i wiertarki, bo trwajà remonty wokó∏ szpitala!
Stres... nieprzespane noce...
Ma∏o piel´gniarek z powo∏ania i z wolnego wyboru zawodu, coraz wi´cej „pomocników” medycznych zza rubie˝y kraju. Faktem jest, ˝e jest to praca ucià˝liwa, stresowa i ma∏o p∏atna.
W tej ca∏ej sytuacji ratowa∏a mnie lektura ksià˝ki Zofii
Kucówny pt. „Szara godzina”, która pojawi∏a si´ jak na zamówienie, trafiajàc w dziesiàtk´, aktualnie do szpitalnego
„Czasu ostrzegawczego”. Oddaje ducha i liter´ moich prze˝yç, przykrych doÊwiadczeƒ, jak˝e podobnych do tych opisywanych przez autork´ – aktork´.

„Ty, który tu wchodzisz, straç wszelkà nadziej´...”
Motto z Dantego i Krasiƒskiego nabiera specyficznego
wymiaru.
Przychodzisz do szpitala obola∏y fizycznie, psychicznie
rozstrojony. Tracà znaczenie dotychczasowe wartoÊci.
SpuÊçmy zas∏on´ milczenia na warunki szpitalne, uràgajàce i upokarzajàce pomieszczenia sanitarno-higieniczne.
Wraz z chorobà wnosisz tutaj w∏asnà poÊciel, sztuçce,
papier „nieodzowny” itd...
Jak˝e pi´knie majà si´ natomiast budynki ze sprz´tem
elektronicznym! Sprz´t ten dzia∏a w otoczeniu, które chorym biedakom wydaje si´ rajem. Owszem, cz∏eczyna zostanie obs∏u˝ony medycznie i Êrednio kulinarnie, ob∏o˝nie chorzy cz´sto oddajà swoje obiady – goÊciom wizytujàcym.
To wszystko równie˝ dowcipnie opisa∏a „Szara godzina”
Z. Kucówny.
W moich prze˝yciach szara godzina nabra∏a refleksyjnej barwy sino-burej. Sà tacy pacjenci, którzy lubià szpitale i NIE chcà wracaç do domu! Jakie straszliwoÊci spotyka∏y starego, schorowanego cz∏owieka, który broni∏ si´
przed opuszczeniem szpitala?!
Trwa∏ spór z jego rodzinà o przed∏u˝enie pobytu, o koniecznoÊç op∏at. Zawstydzajàcy, nie pierwszy i nie ostatni incydent.
Izby przyj´ç trzeba szukaç – daleko i w okrà˝eniu...
jakby by∏a ukryta przed schorowanymi.
Pomimo wszystko starasz si´ nie traciç nadziei.
Etap „wadzenia si´ z Bogiem” i pojednania – Tam
i Wówczas tak˝e nabra∏o specyficznego znaczenia.

A sta∏o si´ to za sprawà wielkiej traumy z powodu dramatycznego wydarzenia. Nie czas jeszcze o tym pisaç.
Wystarczy nadmieniç, ˝e cz∏owiek nafaszerowany pastylkami, kroplówkami, zastrzykami przypomina mechanizm
naprawy, który wymaga dalszych „dokr´tek” medycznych.
Nie otrzyma∏am ostatecznej odpowiedzi na pytanie
o êród∏o dolegliwoÊci. – Skoro jest tak êle, to dlaczego
z cia∏em jest tak dobrze?
Niestety, nie zawsze udaje si´ ten nasz doskona∏y mechanizm psycho-fizyczny naprawiç i wtedy... paliatyw –
albo wyleczenie „na pó∏ gwizdka”, albo pojawiajà si´ z∏owró˝bne parawany i – ksiàdz dobrodziej.
Odtàd przestaj´ podziwiaç ukochane parawany „coromandel” s∏awnej Coco Chanel. Odgrywajà tutaj tak tragicznà rol´!!
A ksiàdz spóêni∏ si´ do swej „duszyczki”, która „posz∏a
do Bozi”. – Jak˝e b∏ahym przedmiotem okaza∏ si´ mój baga˝ czekajàcy na moje odwo∏ane wyjÊcie! – Nie zabierzesz niczego z sobà na drugà stron´.

Tajemnicza fitolizyna
Chory: – Czy mog´ za˝ywaç fitolizyn´?
Lekarz: A co to jest?
A skàd ma m∏ody lekarz wiedzieç!? Pacjent ∏yka∏ zio∏owà maÊç, kiedy lekarza nie by∏o na Êwiecie! Teraz leczy si´
farmaceutykami ze skutkami ubocznymi.
Z wisielczego j´zyka humoru szpitalników?
– To Pekin, a nie szpital!
– Kto to jest lekarz „obchodowy”? – „Dzieƒ dobry. Jak
si´ czujemy? Do widzenia”.
„Nerkowiec”: Zosta∏em ukarany za dobre prowadzenie
si´. Nie pij´. Pijaczek – sàsiad jest zdrów jak ryba.
(Z sms-a chorego do rodziny:) „jest tu wyjatkowy maz
horej zony (czytaj: wyjàtkowy m´˝czyna opiekujàcy si´
chorà ˝onà (nie strefà!)
– „Idà bakteryjni zjeÊç nasze obiadki” (odwiedzajàcy).
– „Szeptem do mnie mów”! – (szept – zapomniane
poj´cie poÊród ∏omotów).
– „Jestem krwiopijczym wampirem! JeÊli przetaszczacie mi krew, to dajcie jej tyle, ile mi zabieracie i bior´ tylko krew m∏odzieƒca” (pó∏przeszczepowiec).
Trzeba wi´kszego dystansu, by opisaç wszystko to, co
tam prze˝y∏am. Nie mog´ jeszcze nazwaç tych doznaƒ
– anegdotà przesz∏oÊci. To pisanie jest odreagowaniem.
Cz∏owieku powstaƒ z ∏o˝a i walcz o zdrowie. Szpital to
ostatecznoÊç. Smutne, ˝e trzeba mieç zdrowie i pieniàdze,
˝eby wytrwaç na tej Êcie˝ce chorego po zdrowie.
„Pami´taj! Byleby przetrzymaç – przetrwaç – prze˝yç”.
PS Przepraszam, zmieniam zdanie. U nas szpitale sà podobne w swoim ubóstwie. Przyjemnie jest popatrzeç np.
na amerykaƒskie warunki szpitalne i pozachwycaç si´
„nieprzyzwoicie” wprost sterylnà czystoÊcià, przestrzennoÊcià, estetykà wn´trz. W czas rekonwalescencji –
po przerwie pierwszym filmem, jaki zobaczy∏am, by∏o
„Panaceum” S. Soderbergha. Nomen omen rzecz o farmaceutykach, medycynie, wyrafinowanej intrydze przewrotnych ofiar terapii psychiatrycznej. Niez∏e ostrze˝enie
przed uzale˝nieniem si´ od leków, przed przereklamowanymi, nowymi farmaceutykami.

Maria Cholewczyƒska
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Podpisując umowę do końca kwietnia
kwietni dostaniesz do 10% zniżki!
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